
ROBOTECHS 

 

Την περσινή χρονιά είχαμε την τύχη να συμμετάσχουμε σε ένα πρόγραμμα «eTwinning» με τίτλο 

«Robo-Wonders». Το έργο δημιούργησε ο jkokky (Ιωάννης Κοκκινίδης) σε συνεργασία με την Gabi 

(Gabriela Kövesiová) και μας έδωσαν την ευκαιρία να αποκομίσουμε εμπειρίες και γνώσεις. Τον 

περισσότερο χρόνο τον περνούσαμε κατασκευάζοντας ρομποτάκια, περνώντας ευχάριστες 

δημιουργικές στιγμές. Παρόλες της δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και της πίεσης, καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε ρομπότ, να εξελιχθούμε στον τομέα της πληροφορικής και της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Χάρις αυτό το έργο καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία STEM 

κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Έτσι πήραμε μέρος στο συνέδριο στα Ιωάννινα, μέσω από 

το οποίο ενημερωθήκαμε και είδαμε και άλλα προγράμματα τα οποία άξιζαν το βραβείο τους. Μέσα 

από τη βράβευσή μας και τη συμμετοχή μας στο έργο, φάνηκε η επιμονή μας και οι γνώσεις που 

πήραμε, καθώς και οι γνωριμίες που κάναμε στη βράβευση πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσουν στο 

μέλλον, όπως στην πιο εύκολη δημιουργία εργασιών κυρίως για το πανεπιστήμιο μέσα από τις 

εφαρμογές που μάθαμε να χρησιμοποιούμε. Το κυριότερο όμως που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο 

τρόπος που μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε 

αλλά καταφέραμε να έχουμε μία τέλεια επικοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό θα θέλαμε να το 

παρουσιάσουμε μέσα από βίντεο σε μία εκδήλωση, ώστε να δουν οι φίλοι και οι γονείς στη δουλειά 

μας. Επίσης μέσα από αυτή την παρουσίαση θα θέλαμε να προτρέψουμε και άλλα παιδιά να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα etwinning και να ζήσουν και αυτοί την καταπληκτική αυτή εμπειρία. 

Χρήστος Βαϊτσης 

Γρηγόρης Καμκούτης 

Ειρήνη Καραχίτου 

Άννα Κουκάλη.



CODEROIDS  

 

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα e-Twinning με το έργο Robo-Wonderers ήταν μία αξέχαστη εμπειρία 

από την οποία αποκομίσαμε γνώσεις στον τομέα της ρομποτικής και ήρθαμε σε μία πρώτη επαφή με 

τον προγραμματισμό. Μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με τους συμμαθητές μας και να 

γνωρίσουμε νέα άτομα από τη Σλοβακία με τους οποίους είχαμε μία υπέροχη συνεργασία. Ωστόσο, 

υπήρχαν αρκετές δυσκολίες, τις οποίες όμως καταφέραμε να τις υπερβούμε και να έχουμε ένα 

όμορφο αποτέλεσμα σε μικρή χρονική περίοδο. Όσο αφορά το συνέδριο-βράβευση των Ιωαννίνων, 

νιώθουμε τεράστια χαρά, τιμή και ευγνωμοσύνη, και σας ευχαριστούμε, αναγνωρίσατε την 

προσπάθειά μας αυτή. Το έργο μας επηρέασε θετικά, καθώς μας πρόσφερε πολλές γνώσεις πάνω 

στον τομέα του προγραμματισμού, οι οποίες ενδέχεται να μας φανούν χρήσιμες στην επαγγελματική 

μας πορεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενημερώναμε τους φίλους και την οικογένειά μας για 

την πορεία του, και επίσης, υπάρχει στην ιστοσελίδα του e-Twinning, όπου καθένας μπορεί να 

επισκεφθεί και να δει το αποτέλεσμα μας. Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία και για αυτό το λόγο θα το 

προτείναμε αναμφίβολα σε όσα παιδιά τους δοθεί ευκαιρία να συμμετάσχουν σε παρόμοιες 

δραστηριότητες. 

Ράνια Ζανδέ 

Νικόλαος Κόζανας 

Μανώλης Κλίγγος 

Γιάννης Ζίγκος 

Μαρία Κουσά

 



ARTIBOTS 

 

Αρχικά η συνεργασία μας ως ομάδα δεν ήταν τόσο εφικτή όσο την περιμέναμε. Με την πάροδο των 

ημερών καταλαβαίναμε ότι ταιριάζουμε όλοι μεταξύ μας και έτσι αποκτήσαμε μία καλύτερη 

επικοινωνία. Η πορεία μας στο πρόγραμμα ήταν αρκετά καλή, ώστε να διακριθούμε, έστω και μετά 

από ένα χρόνο. Όταν ήρθε η επιστολή που ανακοίνωνε τη διάκριση μας και τη μετακίνησή μας στα 

Γιάννενα, ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε μία μονοήμερη εκδρομή στα 

Γιάννενα, καθώς δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε στο ξενοδοχείο όπου 

βραβευτήκαμε. Όταν ακούσαμε το όνομα του σχολείου μας, νιώσαμε συγκίνηση και περηφάνια που 

καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο βραβείο σε αυτήν την ειδική κατηγορία (STEM). Το έργο αυτό μας 

επηρέασε μόνο θετικά, διότι κάναμε φιλίες εκτός Ελλάδας και εξασκήσαμε καλύτερα την αγγλική μας 

γλώσσα. Επιπρόσθετα λόγω του ότι ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό, αυτό ίσως βοηθήσει 

ορισμένους μαθητές στη μελλοντική τους πορεία. Δηλαδή τα παιδιά που θα ακολουθήσουν τα 

μαθήματα της πληροφορικής, θα είναι για αυτούς πιο εύκολα και κατανοητά στο διάβασμα, γιατί 

έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον προγραμματισμό. Το έργο αυτό θα θέλαμε να το παρουσιάσουμε 

σε όλη τη μαθητική κοινότητα και στους γονείς μας, μέσω μιας εκδήλωσης όπου θα έρθουν σε επαφή 

με το πρόγραμμα και θα κατανοήσουν και οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε. Εν κατακλείδι, 

ως ομάδα θα θέλαμε να πούμε ότι ήταν μία μοναδική εμπειρία και θα το προτείναμε με μεγάλη 

ευχαρίστηση σε όλες τις νέες γενιές των μαθητών. 

Άννα Ζίγκου 

Ευτυχία Κουκάλη 

Κων/νος  Γκέκας 

Μαρία Ζέρβα 

Δημήτρης Νούραγας



MECHANIX 

 

Δουλεύοντας στο project «Robo-Wonderers», έπρεπε να αφιερώσουμε πολύ από το χρόνο μας για να 

ολοκληρώσουμε την κάθε αποστολή. Παρόλα αυτά ήταν μία πολύ ευχάριστη εμπειρία. Στο συνέδριο 

των Ιωαννίνων είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να μοιραστούμε τις εμπειρίες 

μας. Το βραβείο που κερδίσαμε ανοίγει νέους ορίζοντες για μελλοντικές συνεργασίες και ίσως 

περισσότερες δραστηριότητες. Το έργο έχει μαγνητίσει τα βλέμματα τοπικών Μ.Μ.Ε. και αυτό μας 

χαροποιεί ιδιαίτερα. Παιδιά με ανάλογα ενδιαφέροντα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν σε 

παρόμοια προγράμματα γιατί είναι μία πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. 

Νίκος Πολύζης 

Νίκος Σακελλάρης 

Νίκος Σαπουνάς 

Μαρία  Τζήκα 

Γκεράλντ Χάνι

 


